
Monster wordt verdacht van
betrokkenheid bij de moord op
politicus Helmin Wiels. 

Hij zou de schutter zijn ge-
weest. Ook zit hij momenteel
vast op verdenking van de
moord op Lionel Arnaud en Rai-
kel Conception. Door wie Jais

Juliana dinsdagavond is ver-
moord is niet bekend, er zijn
nog geen verdachten aangehou-
den. Jais was het kopstuk van de
bende Buena Vista City (BVC).
Crimescene.pro schrijft: ,,Elvis
‘Monster’ K. werd aangehouden
omdat de politie informatie had

gekregen dat hij Jais Juliana zou
gaan liquideren in Rotterdam.
K. werd aangehouden in Neder-
land. Samen met de Antilliaanse
huurmoordenaar werd ook een
27-jarige verdachte uit Zaandam
aangehouden voor het moord-
plan. Jais Juliana is door de poli-
tie geïnformeerd dat ze de liqui-
datie hebben voorkomen. Het
Openbaar Ministerie wil geen
mededelingen doen over de in-
houd van de informatie.” Mon-
ster is van Curaçao overgebracht
naar Nederland en verblijft vol-
gens de website in de Extra Be-
veiligde Inrichting (EBI) in
Vught. 

De liquidatie van afgelopen
dinsdag, waarbij naast Juliana
ook de 22-jarige Shantley Perci-
val Arnhem omkwam, kan vol-
gens de website te maken heb-
ben met een conflict tussen 
No Limit Soldiers (NLS) uit Ko-
raal Specht en BVC uit Buena
Vista.

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao heeft
dringend hulp uit Nederland no-
dig in de strijd tegen de georga-
niseerde misdaad. Dat stelt onaf-
hankelijk Statenlid Omayra 
Leeflang. Leeflang reageert hier-
mee op de schietpartij van dins-
dagavond op het vliegveld van
Hato waarbij twee doden en zes
gewonden zijn gevallen. Vol-
gens de parlementariër moet
minister Nelson Navarro (PAIS)
van Justitie zich realiseren dat
de georganiseerde misdaad op
Curaçao machtiger is geworden
en dat het justitiesysteem hier
niet mee om kan gaan. ,,Met de
schietpartij dinsdagavond bij
Hato, waarbij zowel lokale men-
sen als toeristen gewond zijn ge-
raakt en velen getraumatiseerd
zijn achtergebleven, heeft Cura-
çao het punt bereikt waarop we
niet verder kunnen zonder
hulp”, aldus Leeflang. ,,We heb-
ben onmiddellijke hulp nodig
om met een strategie te komen
hoe wij op Curaçao om kunnen
gaan met de georganiseerde
misdaad.” De consensusrijkswet
van de politie biedt deze moge-
lijkheid, zo geeft Leeflang te
kennen. ,,We kunnen niet lan-
ger doen alsof we het zelf kun-
nen. We hebben hulp nodig.”
Het Statenlid laat weten Navarro
verschillende keren te hebben

gevraagd gebruik te gaan maken
van de consensusrijkswet om de
nodige hulp te krijgen vanuit het
Koninkrijk. ,,Ik heb eigenlijk
maar één vraag voor minister
Navarro”, zo schrijft Leeflang in
een brief aan de Justitieminister.
,,Wanneer wordt er gebruik ge-
maakt van de gemeenschappe-
lijke voorziening zoals aangege-
ven in de consensusrijkswet van
de politie, om hulp te krijgen om
de georganiseerde misdaad te
bestrijden en het volk het gevoel
van veiligheid terug te geven?” 

In de consensusrijkswet van
de politie, hoofdstuk 5 artikel 20
staat: ,,Er is een gemeenschap-
pelijke voorziening politie van
Curaçao, Sint Maarten en
Nederland. Door middel van de
gemeenschappelijke voorzie-
ning politie worden personeel,
materieel en middelen beschik-
baar gesteld aan de korpsen van
in ieder geval de onderzoeken
bedoeld in artikel 7 tweede lid.
Artikel 7 lid 2 taakgebieden: A.
Opsporen van misdrijven met
voorziening en op het gebied
van tactisch, technisch, financi-
eel en digitaal onderzoek, infor-
matie en analyse. B. Observatie.
C. Aanhouding van vuurwapen-
gevaarlijke verdachten. D. Voor-
ziening voor het optreden ter
handhaving van de openbare or-
de en hulpverlening.”
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Advertentie

VACATURE

De PROCUREUR GENERAAL roept ter versterking van het Parket van 

de Procureur-generaal Sint Maarten, kandidaten op voor de functie van:

 

SENIOR JURIDISCH MEDEWERKER ADVOCAAT-GENERAAL 

Algemeen

De  senior juridisch medewerker A.G. zal strafzaken voorbereiden en 

juridische ondersteuning verlenen aan de Advocaat Generaal.

Hoofdtaken:

- beoordelen en voorbereiden van strafzaken in hoger beroep en 

het verzorgen van de nazorg hiervan;

- begeleiden van de logistieke en organisatorische aspecten van de 

appelbehandeling van strafzaken;

- adviseren over en afwikkelen van uitleveringsverzoeken, 

tenuitvoerleggingen, invrijheidstellingen, gratieverzoeken, e.d.;

- mede zorg dragen voor het ontwikkelen, vernieuwen en bijstellen 

van het beleid van het Parket;

- toezien op de aansluiting tussen beleidsontwikkeling en 

implementatie en doet hiertoe voorstellen;

- bewaken, op hoofdlijnen, van de implementatie van het beleid op 

basis van voortgangsinformatie;

- assisteren van de Advocaat Generaal bij diens overige wettelijke 

taken 

Functie-eisen

• WO-opleiding Rechten richting Strafrecht, danwel vergelijkbare 

opleiding; 

• uitstekende redactionele vaardigheden in het Nederlands; vlot 

kunnen rapporteren. Ook een goede beheersing van het Engels in 

woord en geschrift is een must;

• aantoonbare werkervaring in strafrechtelijke beleids- of 

adviesfuncties; 

• zelfstandig kunnen werken, goed analytisch vermogen;

• pro-actief, innovatief en resultaatgericht

Arbeidsvoorwaarden

Bezoldiging is afhankelijk van relevante ervaring na het 

doctoraaldiploma, conform de Bezoldigingsregeling Sint Maarten. Bij 

gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kracht die reeds in 

overheidsdienst werkzaam is.

Je gemotiveerde sollicitatiebrief met een recente curriculum vitae kun je 

binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan Mr. 

T.H.W. Stein, Postbus 6833, Philipsburg, Sint Maarten of te mailen naar 

taco.stein@omcarib.org 

Constancia levert mascotte af

MFK-parlementariër Jacinta Constancia heeft onlangs een mascotte
met een tandenborstel en tandpasta afgegeven bij het kantoor van
minister Ben Whiteman. Constancia wil dat de mascotte al vanaf de
eerste schooldag wordt gebruikt of op het moment dat de tandarts-
bus de wijken in gaat. Het is de bedoeling dat de mascotte op een
prettige manier kinderen moed geeft om naar de tandarts te gaan.
Op de foto is de MFK-politica te zien met de mascotte die ze voor
minister Whiteman achterliet. FOTO JACINTA CONSTANCIA

Geboortedag
Simón
Bolívar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sociedad Bolivari-
ana de Curaçao herdenkt op 24
juli dat Simón Bolívar, de bevrij-
der van het Latijns-Amerikaanse
continent, 231 jaar geleden werd
geboren. Op die dag wordt ook
het 77-jarig bestaan van Socie-
dad gevierd, 

Bij de herdenking wordt een
bronzen beeld van Dr. Morde-
chay Ricardo onthuld.

Ricardo geldt als de eerste be-
schermheer van El Libertador,
zoals Bolívar ook genoemd
wordt. Het beeld is door kunste-
naar Julio Cesar Briceño ge-
maakt. De herdenking begint
om 17.30 uur met een kransleg-
ging bij de Plaza Bolívar te
Scharloo. 

Vanaf 18.00 uur is er een acti-
viteit bij het gebouw van Socie-
dad Bolivariana. Voorzitter de
heer Willems spreekt bij het be-
gin van de herdenking de aan-
wezigen toe. 

Hierna houdt econoom Nel-
son Yores een toespraak over 
de rol van Mordechay Ricardo 
en het leven van Bolívar. Aan 
het eind van de herdenking
wordt het bronzen beeld ont-
huld.

‘Monster wilde ook
Jais vermoorden’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De website crimescene.pro, gespecialiseerd in misdaadnieuws, meldt dat
Elvis ‘Monster’ Kuwas eerder zou zijn aangehouden voor het beramen van moord op
Jais Juliana, het bendekopstuk dat dinsdagavond bij luchthaven Hato werd doodge-
schoten. 

‘Curaçao heeft hulp nodig’


